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ATA DA 5
a
. (QUINTA) SESSÃO, ORDINÁRIA, DO TERCEIRO ANO LEGISLATIVO DA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA PELA CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA 

ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  
 

Aos seis dias de março de dois mil e vinte e três (06/03/2023), reuniu-se o Plenário da Câmara 

Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF 

nº. 01.040.648/0001-54, em sua sede, sito: Avenida Iguaçu, 098, Centro, nesta Cidade, para Sessão 

Ordinária, estando presentes os Vereadores: Adelir Badziak (MDB), Adriana Pens Fagundes (PSD), 

Alencar Jose Luchtenberg (PSD), Andrey Herculano (PSD), Ezequiel do Nascimento (PODE), Jose 

Ivonei Boger (PSD), José Danillo Locks (PSD), Nilson Jose Formaio (PSD) e Valdemir Boger 

(PSD). A Sessão teve início no horário regimental, presidida pelo Vereador Jose Ivonei Boger, que 

cumprimentou a todos; convidou para a invocação a Deus com a Oração ao Divino Espírito Santo e 

declarou aberta a Sessão. No Expediente do Dia: Leitura da Ata da Sessão anterior. Em discussão: 

sem manifestos. Em votação: aprovada por unanimidade. Leitura do Ofício nº 104/2023, do 

Executivo Municipal, encaminhando projeto de lei. Leitura da Mensagem do Projeto de Lei nº 

03/2023, do Executivo Municipal. Leitura do Parecer das Comissões Legislativa ao Projeto de  

Resolução 03/2023. Na Ordem do Dia: Leitura do Projeto de Lei nº 02/2023, do Executivo 

Municipal, “Autoriza o executivo Municipal a efetuar abertura de Crédito Adicionam Especial e 

Suplementar no Orçamento geral do Município de Nova Esperança do Sudoeste para o Exercício 

Financeiro de 2023 e dá outras providências”. Em discussão: com manifestos favoráveis dos 

vereadores Nilson Jose Formaio e Andrey Herculano. Em votação: aprovado por unanimidade de 

votos, segundo turno de votação. Leitura do Relatório de Avaliação dos bens imóveis e na 

sequência a leitura do Projeto de Resolução nº 03/2023, do Legislativo Municipal, que dispõe: “Dá 

baixa de bens móveis pertencentes ao Patrimônio do Legislativo Municipal e repassa ao Executivo 

Municipal de Nova Esperança do Sudoeste – Estado do Paraná”. Em discussão: vereadores Alencar 

Jose Luchtenberg, Andrey Herculano e Nilson Jose Formaio manifestaram-se favoráveis dizendo do 

tempo de uso dos bens sendo que não mais atendem aos objetivos de uso no Legislativo. O 

Presidente também comentou a matéria, conforme norma regimental. Em votação nominal, voto do 

Presidente, aprovada por unanimidade, único turno de votação. Nas Explicações Pessoais dos 

Vereadores inscritos: Vereador Adelir Badziak informou a população sobre dúvidas relativas às 

consultas oftalmológicas, roteiro de transporte coletivo e manutenção das estradas; divulgou 

campeonato esportivo. Vereador Ezequiel do Nascimento cumprimentou a todos; falou que trará ao  
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Plenário, na próxima sessão, esclarecimentos sobre as consultas médicas envolvendo Organizações 

Não Governamental (OGNS) e também relatou ausência destes profissionais no atendimento nas 

unidades de saúde e hospital do município. Vereador Valdemir Boger solicitou reparos em bueiro  

localizado na estrada da Linha São Luiz a Rio Gamela; cumprimentou ao Deputado Wilmar 

Reichembach pela posse na Assembleia Legislativa do Paraná; fez relato de obras que tem 

acompanhado a execução e classificou como satisfatórias; disse que foi informado por populares de 

pessoa que não faz mais parte do quadro de servidores do município e continua tendo acesso as 

repartições na prefeitura após os horários de expediente. Vereador Alencar Jose Luchtenberg  

agradeceu aos trabalhos efetuados no programa máquinas nas propriedades; solicitou seja redobrado 

os cuidados e prevenções da proliferação da dengue; sobre obras de iluminação pública disse que 

em breve serão concluídas. Vereador Nilson Jose Formaio fez divulgação da agenda municipal de 

comemoração ao Dia da Mulher; fez convite para todos prestigiarem a equipe do Esperança no 

campeonato regional de futebol; disse que defende o trabalho realizado pela ONG devido a 

contribuir para diminuir a fila de pacientes que necessitam deste atendimento. Vereador Andrey 

Herculano disse que a tribuna do Legislativo possibilita aos vereadores fazer suas cobranças e seus 

elogios; que a administração tem se empenhado para melhorias no atendimento a saúde; sugeriu 

aquisição de placas de energia solar para solucionar os custos de energias, das associações, 

referentes de rede de água; comentou realização de licitação para obra da pista de caminhada; 

parabenizou ao Deputado Wilmar Reichembach  que assumiu o mandato no Legislativo Estadual, 

desejou um bom trabalho e que seja atuante nas causas do município. O Presidente comentou os 

assuntos levantados nas explicações pessoais; sempre ressaltando a importância de que sejam 

atendidas as demandas dos vereadores; parabenizou a todas as mulheres e divulgou evento alusivo 

ao Dia Internacional da Mulher. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a 

presença de todos e declarou encerrada a Sessão. Plenário Vereador José Luchtemberg, Câmara 

Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná. Após aprovada, segue 

assinada.  

 

Nilson Jose Formaio                                                                                                    Adelir Badziak  

Presidente em Exercício                                                                                                        Primeiro-Secretário 


